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ตั้งใจฟังธรรมะนะ วันนี้วนั สงกรานต์ วันสาคัญของชาติไทย แต่ไม่ใช่วนั สาคัญใน
พระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น ใน
พระพุทธศาสนาถืออริ ยสัจ แต่วนั สงกรานต์เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของชาวไทยเราไง
ถ้าวันขึ้นปี ใหม่ของชาวไทย ชาวไทยเรานะ คนเฒ่าคนแก่ของเราเป็ นผูฉ้ ลาด ให้นบั ถือ
พระพุทธศาสนา ให้พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ เราก็ดิ้นรนกันน่าดูเลย จะให้เป็ น
ศาสนาประจาชาติ
แต่เวลาหลวงตาท่านบอกศาสนาประจาหัวใจ ประจาหัวใจของสัตว์โลก สัตว์โลกที่มี
ความทุกข์ความยากอยูน่ ี่ ถ้ามีความทุกข์ความยากอยูน่ ี่ มีธรรมโอสถเป็ นที่บรรเทา ถ้าเป็ นที่
บรรเทา มันจะมีบุญกุศล
รู้จกั บุญกุศลไหม คาว่า “บุญๆ” รู้จกั หรื อเปล่า ถ้ามันรู้จกั คาว่า “บุญ” จิตที่เวียนว่ายตาย
เกิดในวัฏฏะ จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเวลามาเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
การเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นอริ ยทรัพย์ เพราะการเกิดเป็ นมนุษย์มามีกฎหมายคุม้ ครอง เวลาเกิดมาเป็ น
สัตว์ เกิดมาเป็ นสัตว์โดนเขาล่า เกิดเป็ นสัตว์ เกิดมาเป็ นอาหารของเขา
ดูสิ ดูเมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชที่มนั ปลิวไปตกที่ไหน ถ้าปลิวไปตกในกองไฟ โดนไฟ
ไหม้ไป ตกไปในน้ า ไปแช่น้ าเน่าหมด นี่เมล็ดพันธุ์พืชมันไปตกลงที่ไหน ถ้าเมล็ดพันธุ์พืชไปตก
ที่ไหน เวลาตกที่ไหนนะ ถ้าดินดีอดุ มสมบูรณ์มนั ก็ได้เกิดงอกงามขึ้นมา เมล็ดพันธุ์พืชมันก็
เปรี ยบเหมือนหัวใจของเรา เพราะเมล็ดพันธุ์พืชมันเป็ นสิ่ งมีชีวติ สิ่ งมีชีวติ มันต้องผสมพันธุ์ ผสม
พันธุ์แล้ว มันแก่ข้ ึนมาแล้วมันถึงจะงอกขึ้นมาได้
จิตของเรามีเวรมีกรรมมาในหัวใจ มีเวรมีกรรมในหัวใจ เห็นไหม เมล็ดพันธุ์พืชนั้นถ้า
ช้างมันกิน เวลาช้างมันไปขี้ โอ้โฮ! เวลามันงอกขึ้นมานะ มันมีปยุ๋ โอ้โฮ! มันแข็งแรงเต็มที่เลย
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นี่ก็เหมือนกัน จิตของคน จิตของคนที่มนั ทาบุญกุศลมาไง เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา เกิดเป็ นมนุษย์มีคุณค่ามาก เวลามีคุณค่า มันเกิดมาทุกข์มายาก เกิดมานี่ไหนว่ามี
คุณค่าไง ไหนว่าเป็ นอริ ยทรัพย์ไง ทาไมมันทุกข์มนั ยากขนาดนี้ไง ถ้ามันทุกข์มนั ยากขนาดนี้
ดูนก นกเวลามันย้ายถิน่ นกมันอพยพเพราะอะไร อพยพเพราะมันไม่มีอาหารจะกิน นี่ก็
เหมือนกัน หมีข้ วั โลก เวลามันถึงเวลาหน้าฤดูร้อน มันล่าเหยื่อ ล่าเหยื่อเพื่ออะไร เพื่อมันจะจาศีล
เวลามันจาศีลน่ะ สัตว์มนั จาศีลเพราะมันไม่มีอาหารจะกินไง ฤดูกาลของมันไง เขาบอก
ธรรมชาติของมัน ธรรมชาติของมันก็พนั ธุกรรมของมันไง มันตัดแต่งของมัน มันปรับปรุ งใน
พันธุกรรมของมันใช่ไหม
นี่ก็เหมือนกันนะ หัวใจของเรา หัวใจของเราไง ถ้าหัวใจของเรานะ สัตว์มนั ยังรู้จกั จาศีล
นี่ไง วันนี้วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา ถ้าวันสาคัญทางพระพุทธศาสนานะ เขาก็ให้ไปทาบุญ
กุศลวันสงกรานต์ ทาบุญกุศลเพื่อปู่ ย่าตายายของเรา ระลึกถึงผูม้ ีบุญมีคุณกับเรา ถ้ามีบุญกับเรา
นะ มันเป็ นกระแสหลัก แล้วกระแสหลักขึ้นมาแล้ว ทางโลกๆ เขาก็แข่งขันกันไง แข่งขันกันว่าที่
ไหนมันรื่ นเริ ง ที่ไหนมันมีการละเล่น
เราจะทาบุญของเรานะ เราไปวัดใกล้บา้ น วัดที่ไหนเงียบสงบ วัดที่ไหนนะ เพราะเราจะ
ทาบุญกุศลเพื่อญาติโกโหติกาของเรา เราไม่ใช่ไปเล่นครึ กครื้ นกับใครทั้งสิ้ น เราจะไปหาที่เงียบ
ที่สงบ ที่ระลึกถึงบุญถึงคุณไง ที่เงียบที่สงบที่เราพร้อมเพรี ยง พร้อมหน้าพร้อมตา ที่มนั พร้อม
หน้าพร้อมตา มันระลึกถึงคนในบ้านของเรา เห็นไหม
ทาบุญที่ไหนก็ได้ จะทาบุญที่มนั เงียบที่สงบที่สงัด กระแสหลักๆ ไง วันสงกรานต์ๆ เราก็
ต้องเล่นอึกทึกคึกโครมกันไง ที่ไหนไม่อึกทึกครึ กโครม ที่นนั่ ไม่รื่นเริ งไง ที่มนั รื่ นเริ ง เห็นไหม
สัตว์มนั รู้จกั จาศีลนะ เรานะ เราเป็ นคน เกิดมาเป็ นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ เราได้ผา่ นโลกมามากแล้ว
นะ สิ่ งใดที่เราผ่านโลกมามากแล้ว เราจะมีหลักเกณฑ์ของเรา เราจะละวางของเรา ถ้าเราละวาง
ของเรา เราจะยับยั้งไอ้พวกวัยรุ่ น ยับยั้งคนที่มนั ออกนอกลูน่ อกทาง นี่ผรู้ ัตตัญญู ผูร้ ู้ราตรี นาน เรา
เป็ นแบบอย่างของเขา เราจะเป็ นแบบอย่างของเขา เราได้ผา่ นโลกนี้มาแล้ว เราได้ผา่ นโลกนี้ เรา
ได้เห็นมาหมดแล้วใช่ไหม เห็นมาหมดแล้วเราวางไง ไม่ใช่เห็นมาหมดแล้วเราก็ยึดติดยึดมัน่ ไง
พอยึดมัน่ ต้องเป็ นอย่างนี้ๆ ไง
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สรรพสิ่ งในโลกนี้เป็ นอนิจจัง มันแปรสภาพของมันไปตลอดแหละ มันอุดมสมบูรณ์ไหม
อุดมสมบูรณ์ดว้ ยวัย อุดมสมบูรณ์ดว้ ยระบบเศรษฐกิจ อุดมสมบูรณ์ดว้ ยชุมชน มันอุดมสมบูรณ์
ไหม ถ้ามันอัตคัดขาดแคลนบ้าง มันจะขาดตกบกพร่ องบ้าง มันจะเป็ นอะไรไป มันไม่เป็ นอะไร
ไปหรอก เพราะอะไร เพราะเราเป็ นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ใช่ไหม เราละวางของเราไง
บุญกุศล รู้จกั บุญไหม รู้จกั บุญไหม บุญมันคืออะไร นี่ไง เมล็ดพันธุ์พืชที่มนั ตกไปใน
สถานที่มนั สมบูรณ์ของมัน เมล็ดพันธุ์พืชสิ่ งที่มีชีวติ นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่เราได้สร้างมาๆ มนุษย์
เกิดมาจากไหน มนุษย์เกิดมาจากการกระทาของตนเอง มนุษย์เกิดมาจากกรรม กรรมคือการ
กระทา ทาดี ทาชัว่
คนที่ทาคุณงามความดี เมล็ดพันธุ์พืชเวลามันแตกจากต้นมันไป มันกระเด็นไป ไปตกใน
ที่อดุ มสมบูรณ์ของมัน ด้วยแรงดีดของมันไง แรงดี ดมันไปตกในที่อดุ มสมบูรณ์ไง เมล็ดของเรา
นะ เวลามันแตกจากต้น มันดีดไปอยูบ่ นลานหิ นน่ะ โอ้โฮ! แดดก็เผา โอ๋ ย! ร้อนเกือบเป็ นเกือบ
ตาย
นี่ไง คนเกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากบุญของตน ทีน้ ีคาว่า “เกิดจากบุญของตน” บุญของ
ตนคือการกระทาของตน การกระทาของตนมันได้สมความปรารถนาของตน ถ้าสมความ
ปรารถนาของตน สมความปรารถนาของตนแล้วเกิดมาสมความปรารถนาไหม พ่อแม่ทุกคน
สอนลูก มันฟังไหม มันเถียงทุกวันเลย สมความปรารถนาไหม
ไม่สมความปรารถนาเพราะอะไรล่ะ ไม่สมความปรารถนานะ กรรมจาแนกสัตว์ให้เกิด
ต่างๆ กัน เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชนะ มันมีนะ ถ้าครอบครัวของเรา ลูกหลานของเรา อูฮ้ ู! มัน
สุดยอด มันดีไปหมดเลย นัน่ น่ะอภิชาตบุตร บุตรที่มนั ดีกว่าพ่อกว่าแม่ บุตรที่ดีกว่าพ่อแม่นะ
แล้วพ่อแม่ แล้วบุตรมีคนเดียวใช่ไหม มีหลายคนหรื อมีคนเดียว มันมีหลายคนแล้วมันเหมือนกัน
ไหม มันไม่เหมือนกันมันเป็ นเพราะอะไร นี่ไง มันเกิดจากต้นไม้ตน้ เดียวกันนะ มันเกิดมาจาก
ท้องแม่เดียวกันนะ ทาไมมันคิดไม่เหมือนกัน ทาไมมันทาไม่เหมือนกัน นี่ไง กรรมจาแนกสัตว์
ให้เกิดต่างๆ กัน การกระทาของเขา ด้วยการสะสม ด้วยบุญบาปของเขา ด้วยทัศนคติของเขา
เมล็ดพันธุ์พืช ถ้ามันลงดินแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็ นต้น เป็ นดอก ลาต้นมันใหญ่โต คนเรา จิต
เวลามันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เวลามันเกิดมาแล้วๆ ไง คาว่า “เกิด” บุญๆ บุญมาจากอะไร
บุญคือการกระทา บุญคือกรรมดี ๆ ไง กรรมดี ทาคุณงามความดีของเรา ถ้าทาคุณงามความดีของ
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เรา พันธุกรรมของจิตไง ย้าคิดย้าทาจนเป็ นจริ ตเป็ นนิสัย ย้าคิดย้าทาๆ สวดมนต์เย็นทุกวัน ทา
วัตรทุกวัน เราทาของเราทุกวันๆ พอมันขาดไป เออ! วันนี้ขาดอะไรไปก็ไม่รู้ เริ่ มต้นจะสวดมนต์
โอ้โฮ! มันดิ้นนะ มันจะไปเที่ยว เวลาสวดมนต์มนั ดีดมันดิ้น
ย้าคิดย้าทาๆ นี่ไง ทาแล้วทาเล่า นี่พนั ธุกรรมของมันๆ ไง ถ้าหัวใจมันทาคุณงามความดี
ของมัน นี่บุญๆๆ บุญคือทาความดี
เวลาจิตมันปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ ไม่ใช่ความรู้สึกของเรานี้นะ ความรับรู้ของเรา
เขาเรี ยกว่าอายตนะ วิญญาณผ่านอายตนะตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ มันอายตนะกระทบเข้าไป มันมี
พลังงานอีกตัวหนึ่ง พลังงานอีกตัวหนึ่งนัน่ น่ะจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้พลังงานตัวนี้ ถ้ามันตายตัวว่า
ความรู้สึกของเราตายตัว พอเป็ นเทวดามันไม่มีร่างกายนี้ให้รู้สึกนะ สวรรค์ไม่มีตลาด ไม่มีเซเว่น
ทิพย์สมบัติ ใครทาอย่างใดได้อย่างนั้น สวรรค์นรกเป็ นทิพย์สมบัติ
นรกอเวจี มันอยากจะพ้นของมัน มันโดนแผดเผา มันตายแล้วตายเล่า พอตายแล้วมันก็
ฟื้ นมาใหม่อยูอ่ ย่างนั้นน่ะ มันไปไหนไม่ได้น่ะ นี่ไง ไม่มีเซเว่น ขอน้ าเย็นๆ ลูบสักที ไม่มี นี่ไง
มันไม่มีร่างกายนี้ไง ฉะนั้น พอไม่มีร่างกายนี้ ถ้าพูดถึงอายตนะ ๆ เพราะเรามีตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ เราก็มีความรู้สึกนึกคิดแบบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจใช่ไหม ลมพัดมาก็เย็นใช่ไหม เวลามันทุกข์
มันยากขึ้นมา แล้วเวลาไปศึกษาธรรมะก็ศึกษาธรรมะด้วยอายตนะไง ศึกษาธรรมะด้วยขันธ์ ๕
ไง
ขันธ์ไม่ใช่จิต ถ้าขันธ์ไม่ใช่จิตๆ เวลาเราลืม เวลาเรานึกอะไรได้ แหม! วันนี้ปัญญาดีมาก
แจ่มแจ้งไปหมดเลย นัน่ น่ะมันชัดเจน เวลามันลืมล่ะ เวลาความคิดเราลืมล่ะ เงินยังลืมได้เลย บาง
ทีขา้ วของเก็บไว้จนลืม แล้วลืมทาไมไม่ตายล่ะ มันถึงไม่ใช่ไง ขันธ์ไม่ใช่จิต ความคิดไม่ใช่จิต
มันเกิดจากจิต เราลืมแล้วจิตมันยังอยู่ เราทุกข์ขนาดไหน จิตมันก็ยงั มีความรู้สึกอยู่ มันไม่เคย
ตายๆ เพราะมันไม่เคยตายอย่างนี้ไง เวลามันหมดอายุขยั ขึ้นไป เวลาเกิดเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์
เป็ นพรหม ขันธ์ ๑ ขันธ์ ๔ ขันธ์ ๕ เทวดาไม่มีรูปร่ าง ทิพย์สมบัติท้ งั หมด แต่เป็ นทิพย์ รู้ได้ดว้ ย
ความเป็ นทิพย์ ถ้าเป็ นพรหม พรหมขันธ์เดียว ขันธ์เดียวยิ่งละเอียดเข้าไปใหญ่ อาหารของพรหม
คือผัสสาหาร คือการกระทบ วิญญาณาหาร กวฬิงการาหาร
นี่ไง มันถึงเวลาเกิดแล้ว มันเกิดเป็ นมนุษย์ มันมีขนั ธ์ ๕ ขันธ์ไม่ใช่จิต พอขันธ์ไม่ใช่จิต
ขึ้นมา แล้วความรู้ในขันธ์ก็เหมือนกับความรู้สึกนึกคิดเรานี่ เราคิดสิ่งใด เราสะสมไว้ใน
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ความรู้สึกนึกคิดเรานี่แหละ แล้วมันไปกับจิตเราไหม ไป ไปเพราะอะไร เพราะนี่ ไง อนุสัย มัน
สื่ อถึงกันได้ แต่เราไม่รู้ไม่เห็น แต่ครู บาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตั ินี่ชดั เจน ชัดเจนแจ่มแจ้ง ผู้
ที่จะบรรลุธรรมต้องชัดเจนหมด ไม่มีความสงสัยใดๆ ทั้งสิ้ น ความสงสัยในเรื่ องหัวใจของตนนะ
ไม่ใช่ความสงสัยในเรื่ องของโลกธาตุ ๓ โลกธาตุ เทคโนโลยีมนั เปลี่ยนแปลงทุกวัน โทรศัพท์
พระใช้ไม่เป็ นหรอก แล้วมึงเป็ นพระอรหันต์ได้อย่างไร
เทคโนโลยีเรื่ องหนึ่ง พระอรหันต์ลืมในอะไรได้ ลืมในสมมุติบญั ญัติได้ แต่ไม่ลืมใน
อริ ยสัจ ไม่ลืมในสัจจะความจริ ง สัจจะความจริ งนั้นเป็ นอันเดียวกับใจนั้น อันเดียวกับใจนั้นมี
อริ ยสัจอยู่ มันจะแตกแยกไปได้อย่างไร มันแตกแยกจากใจไปไม่ได้เพราะมันเป็ นอันเดียวกัน แต่
ขันธ์ไม่ใช่จิต มันคนละอัน ความรู้สึกนึกคิดนี้ เพราะความรู้สึกนึกคิดอันนี้ เราอยูก่ บั ความรู้สึก
นึกคิดอย่างนี้ เราอยูก่ บั ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้มนั เลยสงสัยไปหมดไง
ความสงสัย เราถึงบอกรู้จกั บุญไหม บุญน่ะ บุญ ที่เรามาทากันอยูน่ ี่ เรามาทาบุญ ของที่
สละไปนี้หรื อเป็ นบุญ ถ้าของที่สละไปนี้เป็ นบุญ โกดังสิ นค้า โอ้โฮ! บุญมันมากที่สุดนะ ท่าเรื อ
คลองเตยมันมีบุญมากที่สุดเลย เพราะในโกดังแน่นไปด้วยสิ นค้าเลย
แต่เพราะมีเจตนา เพราะหัวใจของคน หัวใจของคนที่เกิดมา เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา เพราะการเกิดนี้มีบุญกุศล การกระทาของจิต มโนกรรมๆ ความรู้สึกนึกคิด
ความปรารถนา เจตนาที่การกระทานั้น แล้วเราได้ทาหน้าที่การงานของเรามา สิ่ งที่ได้มา เราไป
แลกเปลี่ยนมาเป็ นปัจจัยเครื่ องอาศัย เป็ นปัจจัย ๔
ปัจจัย ๔ นี้ให้กบั ผูท้ รงศีล ผูท้ รงศีลที่ทา่ นไม่มีอาชีพ ผูท้ รงศีลไม่ประกอบอาชีพแบบ
คฤหัสถ์ ภิกษุ การดารงชีพต่างจากคฤหัสถ์ คฤหัสถ์ทาอย่างไร ภิกษุทาอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าภิกษุทา
อย่างนั้นไม่ได้ ภิกษุเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้ง แล้วสิ่ งนั้นไปเสี ยสละ เสี ยสละเพื่อดารงชีพของท่าน สิ่ ง
ที่สละข้าว ๑ ทัพพีเพื่อดารงชีพของสมณะ ได้บุญไหม ได้บุญเพราะอันนั้นไง เพราะชีวติ นั้นไง
ชีวะ สิ่ งนี้เป็ นบุญ เป็ นบุญมันเกิดตรงนี้
นี่ไง เหมือนกับเรา เราจะประพฤติปฏิบตั ิ ดูพดั ลมสิ พัดลมเวลาเปิ ด แอร์เปิ ดทั้งวันเลย ไม่
เป็ นอานาปานสติ แต่ถา้ เราตั้งใจ หายใจเข้านึกพุทพร้อมกับสติสัมปชัญญะนะ ถ้าเรานัง่ กันอยูน่ ี่
เราหายใจทิ้งเปล่าๆ ไม่ใช่อานาปานสติ หายใจไปหายใจมาไม่ใช่อานาปานสติ

©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๖

แต่มีสติแล้วระลึกรู้ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเกิดจากจิตไง จิตที่เป็ นผูร้ ับรู้ นี่ไง
เมล็ดพันธุ์พืชที่มนั แตกมันกระจายไปไง ถ้าเมล็ดพันธุ์พืช มันจะเข้ามาตัดแต่งในตัวมันแล้ว
เมล็ดพันธุ์มนั จะเข้ามาที่มนั เราถึงจะต้องหายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ ถ้าทาไม่ได้เลย มัน
เป็ นสิ่ งที่บางคนทาไม่ได้เลย ทาไม่ได้เลยก็จริ ตนิสัยไง เมล็ดพันธุ์พืชมันไปตกอยูบ่ นลานหิ น
แล้วมันไม่มีดินเลยอย่างนี้ จะทาอย่างไร
นี่ก็เหมือนกัน จริ ตนิสัยที่มนั ไม่เป็ นเลย เขาถึงใช้ปัญญาอบรมสมาธิ คาว่า “ปัญญาอบรม
สมาธิ ” ก็พทุ โธนี่แหละ ก็คือลมหายใจเข้าออกนี่แหละ เพราะอะไร เพราะมันจะเข้าไปสู่ใจของ
มัน ขันธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนั ธ์ ๕ พิจารณาไปๆ มันปล่อยๆๆ ปล่อยเข้ามามันไปไหน มันเข้า
ไปสู่ฐีติจิต ไปสู่จิตดวงนั้น ถ้าไปสู่จิตดวงนั้น นัน่ มันก็เป็ นสมาธิไง มันก็แค่น้ ี แหละ ปัญญา
อบรมสมาธิไง มันไม่ใช่วปิ ัสสนาไง ถ้าวิปัสสนามันต้องเกิดจากจิตไง เวลาเกิดจากจิต เห็นไหม
เรายังยืนยันตัวตนเราไม่ได้ เราต้องใช้เอกสารใช่ไหม เซ็นรับรองเอกสาร นี่กเ็ หมือนกัน
เรายังหาจิตเราไม่ได้ เราไม่มีความสามารถสิ่ งใดๆ เลย แล้วจะทาอะไร ไม่มีสิทธิ์ ยิ่งคนไร้รัฐ ไม่
มีสิทธิ์ ยืนยันตัวตนได้หรื อเปล่า
ยืนยันตัวตนได้คือยืนยันจิตของตนไง ถ้ายืนยันจิตของตนได้ มันภาวนาก็เป็ นสมบัติของ
ตนไง ถ้ายืนยันตัวตนไม่ได้ มันก็สมบัติสาธารณะไง สมบัติสาธารณะก็สมบัติของโลกไง แล้ว
เอ็งได้อะไร สิ่งที่ได้มาก็ได้มาจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ได้มาจากบุญกุศลของเรานะ
บุญกุศลของเรา เกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา วันนี้วนั
สงกรานต์ จะไม่ได้อะไรเลยก็ได้สาดน้ า ไม่ได้อะไรเลยก็ได้เที่ยวสงกรานต์ เพราะเป็ นประเพณี
วัฒนธรรมของชาติไทย เราก็ได้แค่น้ ี เราได้มาพึ่งพิงอาศัยในวัฒนธรรมนี้ เราได้เกิดมาเป็ นมนุษย์
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานับถือพระพุทธศาสนา พ่อแม่ปู่ย่าตายายของ
เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นที่พ่ งึ เราก็ได้อาศัย ได้อาศัยขึ้นมาก็ได้แค่น้ นั แหละ แต่
สมบัติของเราไม่มี สมบัติมนั ไม่เป็ นของเรา มันไม่เป็ นปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกไง ไม่เป็ นสัจจะ
ความจริ งขึ้นมาไง ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ ีไง
นี่ไง วันนี้วนั สงกรานต์ วันสงกรานต์เป็ นวันสาคัญของชาติ ชาติน้ ีเพื่ออะไร เพื่อการ
ปกครอง ชาติ ประชาชน มวลชนให้มีความร่ มเย็นเป็ นสุข รัฐบาลมันก็ปกครองได้ง่ายใช่ไหม
มันก็เป็ นความดีงามไปหมด วันสาคัญของชาติ
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แต่วา่ วันสาคัญของศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทธ ธรรม สงฆ์รวมอยูใ่ น
หัวใจ พุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน หัวใจของตนมันเป็ นพุทธะ หัวใจของตนเป็ นพุท ธะ เรา
ปรารถนา ดูสิ เวลาคนเขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เขาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด แก่ เจ็บ ตาย เพื่อให้ระลึกถึงท่านไง แต่หัวใจของเราทาไม
ไม่ระลึกถึง
ถ้าพุทธะ ครู บาอาจารย์ของเราให้ระลึกถึงหัวใจของตนไง พุทธะอยูใ่ นหัวใจของตนไง
ถ้าใครพยายามหายใจเข้านึกพุท หายใจอกนึกโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าจิตมันสงบเข้าไป เรา
จะไปเฝ้าพุทธะในหัวใจของเราไง พุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน
พุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน แล้วตอนนี้จิตใจเศร้าหมองไหม ตื่นไหม ง่วงเหงาหาวนอน
สามะเลเทเมา หลวงพ่อเทศน์ให้จบไวๆ จะไปเล่นสาดน้ าแล้ว ใจมันไปอยูท่ ี่ขนั น้ านู่นน่ะ นี่ไง
มันตื่นไหม เขาแสดงธรรมอยูน่ ี่
การแสดงธรรม ดวงอาทิตย์มนั ส่งพลังงานของมันไปนะ ให้กบั ทุกบ้านเรื อน พลังงานที่
มันจะใช้ประโยชน์อนั นั้นไง ไม่ตอ้ งการไง มันจะไปสาดน้ านัน่ ไง พอมันไปสาดน้ า มันไปเรื่ อง
ความพอใจของมัน เห็นไหม
สภาวะแวดล้อม สภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี สภาวะที่เสี ยหาย มันจะส่งผลไปทุกๆ เรื่ องเลย
อากาศเป็ นพิษ ธัญญาหารจะไม่มีให้ได้กิน เวลามันเสียหาย มันเสี ยหาย ไม่ตื่น ไม่เบิกบาน หัวใจ
ถ้ามันไม่ตื่น ไม่เบิกบาน ไม่แจ่มใส จบ มีแต่ความเศร้าสร้อย มีแต่ความหงอยเหงา มีแต่
วัฒนธรรมไง
เราเกิดมา นี่ไง เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ก็ได้อาศัยวัฒนธรรมของชาว
พุทธเท่านั้นแหละ แต่ถา้ เป็ นความจริ ง ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน เราจะทาความเป็ นจริ งของเราขึ้นมา
ถ้าทาความเป็ นจริ งของเราขึ้นมา นี่แหละที่เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาที่ได้ทรัพย์ที่แท้จริ ง ครู บา
อาจารย์ท่านเน้นย้า เน้นย้าที่นี่
แล้วถ้ามันเป็ นที่นี่แล้วนะ แม้แต่ทางทฤษฏี ทางวิทยาศาสตร์ เราเข้าใจได้ เรายังท่องได้
เลย เรารู้ได้หมดแหละ นี่ก็เหมือนกัน ทฤษฎีที่เราศึกษาในพระพุทธศาสนานะ เราได้มาด้วย
วัฒนธรรม เราได้มาด้วยปู่ ย่าตายายของเราเป็ นผูท้ ี่ฉลาด ให้เลือกนับถือพระพุทธศาสนา แล้วเรา
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ได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอในพระพุทธศาสนา เราก็ได้อาศัยประเพณีวฒั นธรรมเท่านั้น แต่ถา้ มัน
เป็ นจริ งๆ นะ มันเป็ นจริ งในหัวใจของเรานะ ถ้าเป็ นจริ งในหัวใจของเรา อันนั้น ความจริ งอัน
นั้นน่ะ นี่ไง ที่พระพุทธศาสนามีคุณค่า มีคุณค่าที่นี่ไง
มีคุณค่าว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่ องอะไร สอนเรื่ องทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดบั
วิธีการดับทุกข์ ถ้าเราดับทุกข์ได้ตามความเป็ นจริ ง เรามีคุณธรรมในหัวใจอันนั้น มันประเสริ ฐ
เลอเลิศไง พระพุทธศาสนาสมบูรณ์ไง พระพุทธศาสนามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระ
พุทธมีพระพุทธเจ้า มีพระธรรม มีอริ ยสงฆ์ มีความจริ งในหัวใจ มันเป็ นความจริ งขึ้นมา
พระพุทธศาสนาถึงได้แวววาวมีค่ามากๆ
แต่พวกเราก็ได้แค่น้ ี ได้ฟังแต่ข่าวลือเขาเล่าว่า แล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลย ไปวัดก็หลวงพ่อ
ด่าอีกต่างหาก
อืม! ด่าแน่นอน ก็เอ็งเอากิเลสมาอวด กิเลส ไม่ตอ้ งการ ต้องการคุณงามความดี คุณงาม
ความดีนะ คุณงามความดีที่เป็ นจริ งอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อหังการ ไม่ทาลายใคร ไม่เบียดเบียน
ใคร ไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น ไม่เบียดเบียนหัวใจของตน ทาชัว่ กรรมชัว่ ทั้งนั้น ทาดี กรรมดี ใจ
นี้ตอ้ งการปรารถนาสิ่งที่ดีๆ มันจะไม่ทากรรมชัว่ แน่นอน เอวัง
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